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Sn § 56 Dnr 2020-000003  

Godkännande/förändringar av föredragningslistan 2020 

Kort sammanfattning 
1. Socialnämnden godkänner föredragningslistan med följande tillägg:  

• Hantering av timvikarier som arbetar i flera kommuner.  

• Återkoppling medborgardialog Daglig verksamhet 
_____________________________________________________________ 
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Sn § 57 Dnr 2020-000004  

Informationer 2020 
Teddy Roswall, samordnare E-hälsa och välfärdsteknik och Anna Berkestedt 
Jonsson, socialchef 

• GPS-klocka/larm för äldre – funktioner och arbetssätt 

_____ 
Linda Näsén, upphandlingssamordnare och MonaLisa Norrman, utredare 

• Läget objektsupphandling nytt särskilt boende 
_____ 
Sara Comén, tf verksamhetschef Arbete och Integration 

• Påverkan på antalet feriepraktikplatser med anledning av Covid-19 
utbrottet.  

_____ 
Ulrika Persson, verksamhetschef Hemtjänst 

• Från uppdragslistan: Redovisa antalet personer i Krokom med någon typ 
av hemtjänstinsats och det totala antalet timmar i olika intervall (timmar 
per område + TES-kartan) 

_____ 
Anna Berkestedt Jonsson, socialchef 

• Läget i kommunen avseende covid-19 – hänt och gjort 

• Läget avseende platser på kommunens särskilda boenden 

Totalt antal beslutade/budgeterade platser på särskilt boende 
Boende Antal 

säboplatser 
Antal 

kortidsplatser 
Antal 

trygghetsplatser 

Hällebo 49 0 0 
Solbacka 37 4 0 
Blomstergården/Orion 75 5 2 
Summa 161 9 2 
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Sn § 57 (forts) Dnr 2020-000004  
 

Överbeläggningar/ 
förändringar 

Antal 
säboplatser 

Antal 
korttidsplatser 

Antal 
trygghetsplatser 

Hällebo ”Gula längan” 1 
 

 
Solbacka 

 
  

Totalsumma  162 9 2 
 
Nuläge behov särskilt boende och korttids 2020-04-20 

Särskilt boende Antal 

Totalt antal personer i kö med beviljad säboplats 5 

Antal Personer med beviljad säboplats liggande på korttids 1 

Antal personer med beviljad säboplats i ordinärt boende 4 

Antal personer i kö från annan verksamhet i kommunen 0 

Antal personer i kö från annan kommun 8 

  

Korttidsplats och växelvård Antal 

Personer i kö till korttidsplats från sjukhus 0 

Personer i kö till korttidsplats från hemmet 0 

Personer i kö till växelvård 0 

Personer i byteskö 8 

Det finns åtta tillgängliga säboplatser och en tillgänglig korttidsplats. 
_____ 
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Sn § 58 Dnr 2020-000005  

Uppföljning av placeringskostnader 2020 

Socialnämnden tar del av placeringskostnader 2020.    
_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Varje månad genomförs en uppföljning av ekonomin inom socialnämndens 
verksamheter. 
I enlighet med socialnämndens rutin för uppföljning av placeringskostnader 
ska alla placeringar inom Individ- och familjeomsorgen och 
Ensamkommande redovisas för socialnämnden varje månad.     

Underlag för beslut 
Verksamhetsköp Individ- och familjeomsorgen 2020 
_____ 
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Sn § 59 Dnr 2020-000006  

Ekonomisk uppföljning 2020 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden tar del av den ekonomiska uppföljningen efter tre 

månader 2020.  
2. Socialnämnden ger socialchefen i uppdrag att redovisa förslag till 

åtgärder i syfte att nå resultat enligt tilldelad budgetram 2020. Uppdraget 
återredovisas vid nästa möte med socialnämnden. 

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningens ekonom redovisar den ekonomiska uppföljningen efter tre 
månader 2020. Prognosen, som gäller för helår, pekar mot ett underskott på 
11 036 tkr.   
Stab   + 829 tkr 
Individ- och familjeomsorgen + 1 182 tkr 
Stöd och service  - 3 769 tkr 
Särskilt boende  - 3 124 tkr 
Hemtjänst   - 1 912 tkr 
Hälsa och sjukvård  - 147 tkr 
Bemanningspoolen  - 122 tkr 
Bistånd   + 15 tkr 
Arbetsmarknadsenheten   - 46 tkr 
Ensamkommande  - 1 187 tkr 
Integration   - 482 tkr    

Underlag för beslut 
Ekonomisk uppföljning efter tre månader 2020 
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Sn § 59 (forts) Dnr 2020-000006  

 

Förslag som läggs på mötet  
Andreas Karlsson, C, föreslår att socialnämnden tar del av den ekonomiska 
uppföljningen efter tre månader 2020 och att socialnämnden ger socialchefen 
i uppdrag att redovisa förslag till åtgärder i syfte att nå resultat enligt 
tilldelad budgetram 2020. Uppdraget återredovisas vid nästa möte med 
socialnämnden. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag som föreslår att socialnämnden tar del av den 
ekonomiska uppföljningen efter tre månader 2020 och att socialnämnden ger 
socialchefen i uppdrag att redovisa förslag till åtgärder i syfte att nå resultat 
enligt tilldelad budgetram 2020. Uppdraget återredovisas vid nästa möte med 
socialnämnden. 
Efter fråga på förslaget finner ordförande att socialnämnden godkänner det.  
_____ 

Kopia till 
Socialchef 
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Sn § 60 Dnr 2019-000109  

Program för äldres hälsa i Krokoms kommun - Utifrån 
Strategin för äldres hälsa i Krokoms kommun 

Kort sammanfattning 
Den 27 februari 2019 antog kommunfullmäktige strategi för äldres hälsa 
2019-2030. Utifrån antagen strategi har ett program för äldres hälsa 2020-
2023 tagits fram.            

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden återremitterar ärendet. Ärendet återredovisas vid nästa 

möte med socialnämnden. 
____________________________________________________________  

Beskrivning av ärendet 
Den 27 februari 2019 antog kommunfullmäktige strategi för äldres hälsa 
2019-2030. Utifrån antagen strategi har ett program för äldres hälsa 2020-
2023 tagits fram.  
Programmet har arbetats fram av en arbetsgrupp bestående av 
socialnämndens presidium, boendeutredare, kvalitetskontroller och 
utvecklingssekreterare samt medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). 
Föreslaget program har gått på remiss till verksamhetschef Särskilt boende, 
verksamhetschef Bistånd, Hälsa och sjukvård, verksamhetschef Hemtjänst, 
socialchef, samordnare E-hälsa och välfärdsteknologi, 
samhällsbyggnadschef, samordnare samiskt förvaltningsområde, kommunala 
tillgänglighetsrådet och kommunala pensionärsrådet.  
En sammanställning över vilka som svarat på remissen och hur svaren har 
hanterats finns i dokumentet Återkoppling till remittenter angående 
remissupplaga program för äldres hälsa.                      

Underlag för beslut 
Förslag från politiken – Program för äldres hälsa 2020-2023, 22 april 2020 
Tjänsteutlåtande 14 april 2020 
Förslag – Program för äldres hälsa 2020-2023, 20 mars 2020 
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Sn § 60 (forts) Dnr 2019-000109  
 
Remissupplaga Program för äldres hälsa, 10 mars 2020 
Remissvar från remittenter 
Protokollsutdrag socialnämnden, 23 augusti 2019 

Förslag som läggs på mötet  
Marie Svensson, V, föreslår återremiss av ärendet då socialnämnden fick del 
av politikens version av program för äldres hälsa dagen innan mötet och det 
går inte att på ett enkelt sätt jämföra tjänstemannaförslaget med politikens 
förslag då det inte är markerat vilka ändringar som gjorts. Vidare bör det i 
programmet tydligt framgå hur och när programpunkterna ska följas upp.   

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att socialnämnden antar 
program för äldres hälsa 2020-2023.  
Till det har kommit ett förslag om återremiss.  
Mötet ajourneras klockan 16.09–16.13. 
Efter fråga på förslaget om återremiss finner ordförande att socialnämnden 
godkänner det.  
Ärendet återredovisas vid nästa möte med socialnämnden.  
_____ 

Kopia till 
Arbetsgrupp 
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Sn § 61 Dnr 2020-000058  

Hyresnivå Faxnäldsvägen 

Kort sammanfattning 
Gruppbostaden Faxnäldsvägen 59 står klar för inflyttning under hösten 2020. 
Preliminärt inflyttningsdatum är den 1 september 2020. En hyreskostnad för 
de boende ska sättas av socialnämnden.   

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden återremitterar ärendet och önskar få en utredning om 

möjligheten att inrätta ett kommunalt bostadsbidrag för målgruppen innan 
hyressättning av lägenheterna.  

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Gruppbostaden Faxnäldsvägen 59 står klar för inflyttning under hösten 2020. 
Preliminärt inflyttningsdatum är den 1 september 2020. En hyreskostnad för 
de boende ska sättas av socialnämnden. Som underlag har vi tittat på 
hyresnivåerna på gruppbostad i Östersund och våra egna nuvarande hyror i 
gruppbostad.  
Östersund har beslutat om hyrestak på 5 600 kronor för LSS gruppbostäder 
oavsett kvadratmeteryta. I grunden ligger bruksvärdes-hyra som sätts av 
fastighetsägaren. När hyrestaket understiger bruksvärdeshyran betalas 
mellanskillnaden av kommunens Socialförvaltning.   
I Krokoms kommun sätter Samhällsbyggnadsförvaltningen hyran utifrån 
självkostnad och därefter fastställer Socialnämnden den hyra som den 
enskilde ska betala och eventuell mellanskillnad däremellan belastar 
Samhällsbyggnadsnämndens budget.  
Från och med 2020 är hyrestaket för bostadstillägg höjt från 5 600 till 7 000 
kr. Men denna höjning gäller enbart ålderspensionärer och berör inte 
bostadstillägget för personer i gruppbostad enligt LSS. I dessa fall ligger 
taket kvar på 5 600 kr/mån. 
Då hyran för gruppbostaden Snickerivägen fastställdes i december 2018 
gjordes hyresjämförelser dels med våra egna hyror i gruppbostad, särskilt 
boende och nyproduktion i Ås. Hyrorna i våra egna gruppbostäder varierar  
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Sn § 61 (forts) Dnr 2020-000058  
 
utifrån antal kvadratmeter och pendlar mellan 4 000-5 000 kronor/månad och 
i särskilt boendekostar den dyraste lägenheten om 60 kvadratmeter 5 457 
kronor/månad för 60 kvadrat (siffrorna härrör från dec 2018). En ytterligare 
jämförelse var de preliminära hyrorna för de nya hyresrätterna som skulle 
byggas i Ås. Dessa prissattes enligt nedan.  
1 rok 25 kvm, 4224 kr/mån vilket motsvarar 2027 kr/kvm och år 
2 rok 52 kvm, 6572 kr/mån vilket motsvarar 1522 kr/kvm och år 
3 rok 79 kvm, 8791 kr/mån vilket motsvarar 1339 kr/kvm och år 
 
Gruppbostaden Snickerivägens lägenheter är cirka 50 kvadrat stora och den 
enskildes hyra fastställdes av socialnämnden till 5 600/månad enligt samma 
principer som ovan beslutsförslag. 
Lägenheterna i aktuell gruppbostad Faxnäldsvägen 59 motsvarar såväl i 
storlek som standard gruppbostaden Snickerivägen 
Den kalkyl som Samhällsbyggnadsförvaltningen lämnat för den nya 
gruppbostaden utgår från en total yta om ca 770 m2. Beräknad driftkostnad, 
inklusive avskrivningar och ränta, uppgår till 1 089 tkr/år, d.v.s. 1 414 kr/m2. 
Därtill beräknas en kostnad för allmänna ytor med 1/3 av dessa = 426 m2 à 
1414 kr = 603 306 kr/år. Total kostnad blir då 100 551 kr/år/boende, det vill 
säga en hyra på självkostnadsnivå om 8 379 kr/månad. Om hyran för den 
enskilde sätts till på 5 600 kr/månad/boende så blir nettokostnaden för hela 
boendet ca 690 tkr per år. En mellanskillnad som i så fall belastar 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Med hänvisning till ovanstående föreslås att lägenhetshyran för den enskilde 
i gruppbostaden Faxnäldsvägen 59 fastställs till 5 600 kr/månad.   

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 8 april 2020 

Förslag som läggs på mötet  
Andreas Karlsson, C, föreslår att socialnämnden återremitterar ärendet och 
önskar få en utredning om möjligheten att inrätta ett kommunalt 
bostadsbidrag för målgruppen innan hyressättning av lägenheterna. 
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Sn § 61 (forts) Dnr 2020-000058  
 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att 
Samhällsbyggnadsförvaltningen sätter hyra för gruppbostaden 
Faxnäldsvägen 59 till Socialnämnden utifrån självkostnadsprincipen och att 
socialnämnden beslutar att hyresnivån i gruppbostaden Faxnäldsvägen 59 
följer hyran från Samhällsbyggnadsförvaltningen men som högst får uppgå 
till den nivå som den enskilde maximalt får ange som underlag för 
bostadstillägg vilket för närvarande är 5 600 kronor/månad.  
Till det har kommit ett förslag om återremiss.  
Efter fråga på förslaget om återremiss finner ordförande att socialnämnden 
godkänner det.  
Ärendet återredovisas vid nästa möte med socialnämnden.  
_____ 

Kopia till 
MonaLisa Norrman 
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Sn § 62 Dnr 2019-000113  

Begäran från Inspektionen för vård och omsorg IVO 
Dnr 8.8.1–18595–2019 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden antar yttrandet till IVO daterat 2020-02-28 

_____________________________________________________________ 

Paragrafen justeras omedelbart.     

Beskrivning av ärendet 
Inspektionen för vård och omsorg, (IVO), överväger att ansöka om 
utdömande av särskild avgift hos förvaltningsrätten för ej verkställt beslut 
(16 kap. 6 a § Socialtjänstlagen (2001:453), SoL) och har begärt in yttrande 
och handlingar för att kunna bedöma om dröjsmålet med att verkställa 
beslutet har varit oskäligt långt.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 12 mars 2020 
Begäran om yttrande och handlingar 8.8.1–18595–2019 
Yttrande till IVO 28 februari 2020 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att socialnämnden antar 
yttrandet till IVO daterat 2020-02-28.  

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden godkänner 
det.  

_____ 

Kopia till 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO 
Susanne Eltnäs, enhetschef 
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Sn § 63 Dnr 2020-000055  

Rutin för internkontroll 

Kort sammanfattning 
Socialnämndens rutin för intern kontroll har setts över.           

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden antar reviderad rutin för internkontroll enligt bilaga.   
_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Reviderat reglemente för internkontroll fastställdes av kommunfullmäktige 
den 27 februari 2020.  
Efter revideringen av reglementet för intern kontroll har socialnämndens 
rutin för internkontroll setts över och ändringar föreslås.  
Föreslagna ändringar är markerade i röd text i föreslagen rutin.                 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 27 mars 2020 
Förslag – Rutin för socialnämndens internkontroll 27 mars 2020 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att socialnämnden antar 
reviderad rutin för internkontroll enligt bilaga.  
Efter fråga på förslaget finner ordförande att socialnämnden godkänner det.  
_____ 

Kopia till 
Sekreterare 
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Sn § 64 Dnr 2019-000133  

Medborgardialoger 2020 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden beslutar att tidigare fastställt datum för medborgardialog 

under våren 2020 stryks. Nytt beslut angående datum för 
medborgardialoger under 2020 tas på socialnämndens möte i september.  

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
På socialnämndens arbetsutskotts sammanträde i februari 2020 beslutades 
det att den första av årets två medborgardialoger ska genomföras senast den 
15 maj 2020. 
Till följd av Covid-19 utbrottet behöver beslutet revideras.  

Underlag för beslut 
Protokollsutdrag socialnämndens arbetsutskott § 3, 10 februari 2020 
Protokollsutdrag socialnämnden § 180, 16 december 2019 

Förslag som läggs på mötet  
Andreas Karlsson, C, föreslår att tidigare fastställt datum för 
medborgardialog under våren 2020 stryks. Nytt beslut angående datum för 
medborgardialoger under 2020 tas på socialnämndens möte i september. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag som föreslår att tidigare fastställt datum för 
medborgardialog under våren 2020 stryks. Nytt beslut angående datum för 
medborgardialoger under 2020 tas på socialnämndens möte i september. 
Efter fråga på förslaget finner ordförande att socialnämnden godkänner det.  
_____ 

Kopia till 
Kommunikationsavdelningen 
Sekreterare 
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Sn § 65 Dnr 2020-000002  

Beslutsattestanter och ersättare 2020 

Socialnämndens beslut 
1.  Socialnämnden godkänner förslag till beslutsattestanter och ersättare 

enligt bilaga.  
2. Attestlisa gäller från och med 1 maj 2020.  
_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Socialnämnden ska varje år godkänna föreslag till beslutsattestanter och 
ersättare för sin verksamhet.  
Attestlistan är i behov av revidering och socialnämnden förslår godkänna 
uppdaterad lista.  
Föreslagen ändring markeras i färg i listan daterad 2020-02-12.     

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 16 april 2020 
Attestlista socialförvaltningen daterad 2020-04-16 
Nuvarande attestlista daterad 2020-02-12 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att socialnämnden 
godkänner beslutsattestanter och ersättare enligt bilaga. Attestlistan gäller 
från och med 1 maj 2020. 
Efter fråga på grundförslag finner ordförande att socialnämnden bifaller det. 
_____ 

Kopia till 
Beslutsattestanter och ersättare 
Ekonom 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
18(23) 

Sammanträdesdatum 
2020-04-23 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Sn § 66 Dnr 2020-000007  

Redovisning av delegationsbeslut 2020 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.          
_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt enligt en av nämnden 
beslutad delegationsordning. Beslut som tas på delegation redovisas för 
socialnämnden vid varje sammanträde.  
Socialnämnden har begärt att få ta del mer ingångende av några 
delegationsbeslut i enskilda ärenden vid varje sammanträde.  
Inför sammanträdet har ett delegationsbeslut från området Bistånd, ett från 
området LSS, ett från området Integration samt ett från området Individ- och 
familjeomsorgen valts ut som redovisas.    

Underlag för beslut 
Delegationsbeslut ur delegationsrapport, Bistånd, 1-31 mars 2020 
Delegationsbeslut ur delegationsrapport, Individ-och familjeomsorgen och 
Integration, 1-31 mars 2020 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att socialnämnden 
godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller 
det. 
_____ 
 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
19(23) 

Sammanträdesdatum 
2020-04-23 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Sn § 67 Dnr 2020-000011  

Uppföljning av personalkostnader 2020 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden tar del av personalkostnaderna inom verksamheten 

Hemtjänst. 
2. I samband med att Hemtjänsten redovisar personalkostnader ska även 

antalet biståndstimmar och utförda timmar per område redovisas.  
_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Varje månad genomförs en uppföljning av ekonomin inom socialnämndens 
verksamheter.   
I enlighet med socialnämndens rutin för ekonomisk uppföljning ska 
personalkostnaderna inom de verksamheter som bedrivs 24/7 följas upp 
månadsvis i enlighet med beslutad ordning.   

Förslag som läggs på mötet  
Ronny Karlsson, SD, föreslår att socialnämnden tar del av 
personalkostnaderna inom verksamheten Hemtjänst och att även antalet 
biståndstimmar och utförda timmar per område ska redovisas i samband med 
att Hemtjänsten redovisar uppföljning personalkostnader.  

Beslutsgång 
Det finns ett förslag som föreslår att socialnämnden tar del av 
personalkostnaderna inom verksamheten Hemtjänst och att även antalet 
biståndstimmar och utförda timmar per område ska redovisas i samband med 
att Hemtjänsten redovisar uppföljning personalkostnader.  
Efter fråga på förslaget finner ordförande att socialnämnden godkänner det.  
_____ 

Kopia till 
Verksamhetschef Hemtjänst 
 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
20(23) 

Sammanträdesdatum 
2020-04-23 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Sn § 68 Dnr 2020-000008  

Socialnämndens uppdragslista 2020 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden beslutar att efter revidering godkänna uppdragslistan.      
_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
 Socialnämndens uppdragslista är en sammanställning över uppdrag som 
socialnämnden gett till förvaltningen och/eller arbetsutskottet. 
Uppdragslistan redovisas vid varje sammanträde. 
Följande uppdrag tillkommer: 

• Redovisa fall med nätverksplacerade barn som har föräldrar med någon 
form av psykisk ohälsa eller drogproblematik. 

Underlag för beslut 
Socialnämndens uppdragslista daterad 2020-03-17 
_____ 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
21(23) 

Sammanträdesdatum 
2020-04-23 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Sn § 69 Dnr 2020-000009  

Delegationsbeslut 2020 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som 

förtecknas nedan.   
_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskottet, ordförande 
och tjänstemän som framgår av delegationsförteckningen. Besluten ska 
redovisas till socialnämnden. 
Socialnämnden delges följande delegationsbeslut: 
1. Beslut om tobaksförsäljningstillstånd enligt 5 kap. 1 § lag om tobak och 

liknande produkter (2018:2088) den 12 mars 2020   
Delegat: Alkoholhandläggare 

Sekretessärenden 
1. Delegationsrapport Bistånd, 1-31 mars 2020 
2. Delegationsrapport Individ- och familjeomsorgen, 1-31 mars 2020 
_____ 
 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
22(23) 

Sammanträdesdatum 
2020-04-23 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Sn § 70 Dnr 2020-000010  

Meddelanden 2020 
Socialnämnden tar del av följande meddelanden: 
1. Socialnämndens arbetsutskott den 3 mars 2020, § 8-10  
2. Krisledningsnämnden den 16 mars 2020, § 5 
3. Krisledningsnämnden den 23 mars 2020, § 16 
4. Kommunstyrelsen den 18 mars 2020 § 39: Avtal – Granskning av 

samverkan avseende hälso- och sjukvård och sociala insatser för psykiskt 
funktionshindrade, mellan Region Jämtland Härjedalen och Krokoms 
kommun. Revisionsrapport 191111 

5. Kommunstyrelsen den 18 mars 2020 § 47: Revisionsrapport – Granskning 
av bokslutsprocessen 

6. Kvinnojouren – En fristad i ingenmansland: Verksamhetsberättelse 2019 
och Årsbokslut 2019 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
23(23) 

Sammanträdesdatum 
2020-04-23 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Sn § 71 Dnr 2020-000019  

Övriga frågor 2020 
• Hur hanteras personal som arbetar i flera kommuner, framförallt mellan 

Åre/Östersund och Krokom? Socialförvaltningen genomför en 
kartläggning av hur många timvikarier som arbetar i fler kommuner än 
Krokom. För att undvika smittspridning vill förvaltningen undvika att 
anställda går mellan flera arbetsplatser i olika kommuner.   

• Medborgardialog inom Daglig verksamhet: Återkoppling från 
medborgardialogen till socialnämnden och deltagarna har inte 
genomförts. Det här behöver göras så snart som möjligt.   
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